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Javaslat a 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó
pályázat benyújtására, megvalósítására

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Kováts Rózsa MMK Közhasznú Nkft. ügyvezető igazgató
Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 11., mmkkht@gmail.com

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2016.07.14.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016.07.14.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016.07.14.
pénzügyi bizottság 2016.07.14.

A napirendi pont rövid tartalma: Magyarország 2016. évi központi költségvetési törvénye (2015. évi C.
tv.) 3. melléklet II. 5. a) „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” előirányzatából lehetőség van
támogatást  igényelni  az  önkormányzat  által  fenntartott  vagy  a  vele  kötött  közművelődési
megállapodás  alapján  működő  közművelődési  intézmény/közösségi  színtér  technikai,  műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.
Önkormányzatunk  a  2015.  évi  pályázat  folytatásaként  az  MMK  K.  Nkft.-vel  együttműködve
eszközállomány bővítésére 1.610 e Ft tervezett  összeggel pályázni kíván. A támogatás mértéke a
vállalt önrész mértékétől függ. Az önrész javasolt aránya 25% (402.500 Ft). Az előterjesztés tárgya a
pályázat beadásának és a projekt megvalósításának jóváhagyása és az önrész biztosítása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály
Ügyintéző neve: Borka Ildikó
E-mail címe: borka@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-160
Iktatószám: 21.043 - 4 / 2016

Előkészítő aláírása: Borka Ildikó s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2016.07.11.
Ellenőrzés dátuma: 2016.07.11.
Törvényességi észrevétel: Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések: L. Szekeres Réka 2016.07.11.
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JAVASLAT

Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtására, megvalósítására

Tisztelt Közgyűlés!

Előzmény:
A  412/2015.  (VI.18.)  KGY  határozatban  foglaltak  szerint  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  a
közművelődési feladatokat ellátó MMK Közhasznú Nkft.-vel (a továbbiakban: MMK) közösen sikerrel
pályázott  a  2015.  évben  meghirdetett  Közművelődési  Érdekeltségnövelő tárgyú  központi
költségvetési pályázaton, s a kapott támogatásból és a biztosított saját forrásból 785 e Ft értékben volt
lehetősége műszaki (hangtechnikai) eszközök beszerzésére.
 
A  fenti  tárgyban  2016-ban  szintén  benyújtható  pályázat  hasonló  feltételekkel,  melynek  beadási
határideje 07.15. 
Mivel  az  eredeti  projektterv  egy 2,5  M Ft-os  eszközigényt  tartalmazott,  melynek csak egy részét
sikerült  a  fentiek  szerint  beszerezni,  az  idei  pályázat  lehetősége adna  a  projektterv  II.  ütemének
megvalósítására.  A  kérelem  benyújtásához,  ill.  a  saját  forrás  biztosítása  tárgyban  közgyűlési
határozathozatal szükséges.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (Kvtv.) a helyi önkor-
mányzatok kiegészítő támogatási előirányzatokat részletező 3. melléklet II. 5. a) pontjában foglaltak
értelmében az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszter-
rel egyetértésben – pályázatot hirdetett közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában. A pá-
lyázati felhívás az 1. mellékletben olvasható.

A  pályázat  célja:  Önkormányzati  fenntartású  vagy  az  önkormányzattal  kötött  közművelődési
megállapodás  alapján  működő  közművelődési  intézmény/közösségi  színtér  műszaki  technikai
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására
központi költségvetési forrás biztosítása.

Kapcsolódó kormányzati funkciók:
Közművelődés

- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Pályázók köre, kizáró okok  (eszközbeszerzés tekintetében): Nem részesülhet támogatásban az a
pályázó, akinek köztartozása van, adósságrendezés alatt áll, vagy a pályázat tárgyával megegyező
célra és ingatlanra 5 éven belül -a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatokat nem számítva- tá-
mogatásban részesült (mely a folyósítás napjától számítandó), valamint akinél a beadott pályázata
alapján kiszámított támogatás összeg nem éri el a 100 e Ft-ot.
Önkormányzatunk a jelenleg ismert feltételeknek megfelel.

Elbírálás: 
A pályázat elektronikusan a Magyar Államkincstár  (a továbbiakban: MÁK) által üzemeltetett elektroni-
kus rendszeren keresztül (ÖNEGM) nyújtandó be, valamint papír alapon és elektronikusan a MÁK te-
rületileg illetékes szervéhez 2 példányban.
Az arányossági számításokat az EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztálya (a továbbiak-
ban: EMMI KMMF) végzi, a javaslatot a kultúráért felelős államtitkár hagyja jóvá.

Támogatás típusa: Vissza nem térítendő, egy összegben folyósított, előfinanszírozás típusú támoga-
tás.
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Felhasználás, elszámolás
A kapott támogatás általi fejlesztés eredménye az amortizációs időszakon belül nem idegeníthető
el.
A támogatás  felett  a  Kedvezményezett  rendelkezik  és  felelős  annak  jogszerű  felhasználásáért,
amelyről elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. A kapcsolódó számlákat köteles a megadott
módon záradékolni, a beszámolót pedig az útmutatóban leírtak alapján elkészíteni.

Idővonal:
Elektronikus rögzítés határideje: 2016.07.15.
Postai beküldés határideje: 2016.07.18.
Hiánypótlási határidő: 2016.07.28.
Továbbítási határidő az EMMI KMMF részére: 2016.08.04. (MÁK)
Döntési határidő: 2016.09.08.
Döntési értesítés határideje: 2016.09.16.
Támogatás  folyósítása:  a  támogatói  okiratok  elfogadására  rendelkezésre  álló  határidőt  követő  15
munkanapon belül.
Felhasználás végső határideje: 2017. december 31. 
Elszámolás határideje: Ha a támogatás még 2016. december 31-éig teljes körűen felhasználásra ke-
rül, a kedvezményezett már 2017. január 31-éig köteles elszámolni, ellenkező esetben 2018. január
31-éig.

Az  előkészítő  osztály  a  pályázati  kiírás  megjelenését  követően  értesítette  az  érintetteket  és
megkezdte  az  egyeztetéseket.  Az  MMK  Közhasznú  NKft.  (a  továbbiakban:  MMK)  jelezte
együttműködési,  részvételi  szándékát  a  javasolt  fejlesztések,  felújítások  megnevezésével.  (2
melléklet.) 

Az MMK kérelmében a következő eszközök beszerzésére tett javaslatot:

Mikrofon állvány + kengyel 2 db
DVD lejátszó 2 db
Aktív mélyláda 450W 2 db
Shure SM58 kézi mikrofon 2 db
Nagyméretű mobil vetítővászon 1 db

Yamaha MSR 100 Stage monitor
1 db

(4 csatorna)
Speakon kábel 10 m 4 db
Projektor Benq W1070 Cinema 3D FullHD 1 db
Laptop i5 CPU 4GB RAM, Win8, 1TB HDD 3 db
Crossover 1 db
2x400W erősítő 1 db

Az intézmény által bekért árajánlat alapján a fenti eszközök beszerzési értéke bruttó 1.610.00,- Ft.

A projekt indokoltsága:
Az MMK-ban a technikai eszközállomány elavult,  az eszközök már nem felelnek meg az előadók
elvárásainak (pl.  Klubszínházi  Esték,  MMK Music Club előadásai),  az intézmény több alkalommal
kölcsönkért eszközöket használt a zavartalan, jó minőségű előadások lebonyolításához. A művészek
igényeit figyelembe véve Micro port szettek is szükségesek ahhoz, hogy az önálló estek igazi színházi
élményt adjanak a közönség számára is. 
Ismeretterjesztő előadásaikhoz új projektor, vetítővászon szükséges, az elavult számítógépek helyett
laptopok, különösen a projektorok használatához. A jelenlegi projektoruk több mint 15 éves, így nem
mindig kompatibilis a laptopokhoz.
Emellett könnyen mozgatható, megbízható minőségű, mobil hangfalakra, mikrofonokra van szükség,
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amelyeket egyaránt  tudnának használni  kül-  és beltéri  rendezvényeik hangosítására is.  Évente 10
alkalommal rendeznek egész napot betöltő családi programokat, amelyek az intézményben egyszerre
több helyszínen zajlanak, ezeknek a helyszíneknek a hangosítását így meg tudnák oldani (táncház,
meseelőadás, vetélkedők).
Emellett  a  hat  éve működő Teadélutánjaik  lebonyolításához is  szükség van megfelelő  színvonalú
technikai eszközökre.

Az  MMK  által  megjelölt  fejlesztéseket  javasoljuk  e  pályázati  finanszírozásból  -  valamint  a
hozzáadott saját forrásból – megvalósítani.

A támogatás minimális összege 100 e Ft, amely pályázó ezt nem éri el az arányszámok alapján,
nem kap támogatást.
A saját erő mértékét a pályázó határozza meg, a támogatást az önrész mértékétől függően ítélik meg
(minél magasabb az önrész, annál magasabb a kapott támogatás). A támogatás maximális mértéke a
vállalt önrész kilencszerese. Az önrész összege nem csökkenthető, akkor is biztosítandó, ha a kért
támogatásnál kevesebbet kap az önkormányzat.

2015-ben az MMK-val és a jogi, szervezési és közgyűlési osztállyal folytatott egyeztetések alapján 25
% önrészt vállalt az önkormányzat, 2016-ban is ezt javasoljuk. A projekt tervezett összköltsége alapján
az önrész összege 402.500 Ft. 

A projekt forrásai (terv adatok):

Tervezett összköltség: 1.610.000,- Ft (100 %)
Igényelt támogatás összege 1.207.500, - Ft (75 %)
Önrész összege: 402.500 Ft (25 %)

Mivel az eredeti projektterv egy 2,5 M Ft-os eszközigényt tartalmazott, melynek csak egy részét sike-
rült a 2015. évi pályázat során beszerezni, az idei pályázat lehetőséget adna a projektterv II. ütemé-
nek megvalósítására. 
A releváns pályázati dokumentáció elkészítése az előterjesztés írásának időpontjában folyamatban
van. A kapcsolódó közgyűlési határozat hiánypótolható. A pályázat benyújtásának határideje 07.15.
Mivel a beadási határidő megelőzi a közgyűlés időpontját, utólagos jóváhagyásra van szükség.

A fentiek alapján javasoljuk a pályázati projekt megvalósítását.

Önkormányzatunk az MMK Közhasznú Nkft.-vel együttműködve eszközállomány bővítésére a
2015. évi pályázat folytatásaként 1.610 e Ft tervezett összköltséggel pályázni kíván. A támoga-
tás mértéke a vállalt önrész mértékétől függ. Az önrész javasolt aránya 25% (402.500 Ft). Az
előterjesztés tárgya a pályázat benyújtásának -utólagos- jóváhagyása, a projekt megvalósításá-
nak jóváhagyása, valamint az önrész biztosítása.

A fedezet a „pályázati tevékenység, felkészítés, önrész” felhalmozási céltartalék előirányzat so-
ron rendelkezésre áll.

.A határozati javaslat mellékleteinek jegyzéke:
1. melléklet:  Pályázati kiírás
2. melléklet: Az MMK pályázaton történő indulásról szóló levele (kérelem)

A határozati javaslatot az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság, a Pénzügyi Bizottság,
a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottság tárgyalta.

Bizottsági vélemények:
Valamennyi bizottság 2016.07.14-én tárgyalta az előterjesztést. 
A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag
támogatta  a  javaslatot. Az  Oktatási,  Ifjúsági,  Kulturális  és Sport  Bizottság 6  igen  szavazattal
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egyhangúlag támogatta a javaslatot. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolta
a javaslatot. A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta
a javaslatot.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2016. (VII.18.) határozata

a 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó
pályázat benyújtásáról, megvalósításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet II. 5. a) pontjában foglaltak, illetve a pályázati kiírás szerint elkészített,  közművelődési
érdekeltségnövelő  támogatás  tárgyában  meghirdetett  pályázat  benyújtását,  valamint
elhatározza  a  kapcsolódó  projekt  végrehajtását  az  MMK  Közhasznú  Nonprofit  Kft.-vel
együttműködve.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
megjelölt pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője 
az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: a pályázat elektronikus úton történő benyújtására: 2016. július 15. 
a pályázat postai úton történő benyújtására: 2016. július 18.
a projekt megvalósítására 2017. december 31.
a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására:
ha az önkormányzat a támogatást 2016. december 31-éig teljes körűen felhasználta:

2017. január 31.
ha az önkormányzat a támogatást 2016. december 31-éig nem használta fel teljes 
körűen: 2018. január 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban szereplő pályázati
projekt végrehajtásához a tervezett beruházáshoz szükséges 1.610.000 Ft összeg 25 %-ának
erejéig  a  költségvetés  7.a  mellékletében  újonnan  létrehozott  fejlesztési  előirányzat  soron
402.500  Ft  összegű  önkormányzati  saját  forrást  biztosít  az  önkormányzat  2016.  évi
költségvetése 5.b melléklet „Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész” felhalmozási céltartalék
sor terhére.

4.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy e határozat  3.  pontjában
foglalt  kötelezettségvállalásokat a 2016.  évi  költségvetés módosítása során vegye figyelembe,
valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
  a polgármester
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- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
   a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2016. július 18.

Hingyi László s.k. Hingyi László s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport

bizottság mb. elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Cserni Béla s.k. Pintér Attila s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és

turisztikai bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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